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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 

Dňa 10.2.2018 od 10,00 hod. sa v Brodne uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského 

zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení nasledovných členov - poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Žiline: Ing. Ján Pažický, Mgr. Emília Talafová a Ján Púček. 

Výbor zasadol za účelom stretnutia s p. L.Francom a Ing. J.Olexovou, ako aj prediskutovania 

niektorých tém, ktoré budú predmetom zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 12.2.2018. 

Počas zasadnutia výboru L. Franc bližšie ozrejmil svoju požiadavku na odkúpenie mostíka 

k jeho rodinnému domu. Uviedol, že v roku 2010 pri povodni voda pôvodný mostík podmyla 

a tento bol následne zničený, za čo nebola poskytnutá žiadna náhrada v rámci náhrad 

povodňových škôd. Keďže Mesto Žilina v 06/2012 oznámilo, že neuvažuje so zriadením 

prístupu z hlavnej komunikácie k súkromnej nehnuteľnosti, ako aj že prístupy k jednotlivým 

súkromným nehnuteľnostiam si zabezpečuje vlastník na vlastné náklady, bol nútený postaviť 

v roku 2014 mostík nový. Tieto skutočnosti potvrdil aj poslanec Púček, ktorý uviedol, že p. 

Franc bol takto vlastne uvedený zo strany mesta do omylu, nakoľko teraz mostíky 

k rodinným domom ostatným vlastníkom nehnuteľností mesto postaví na vlastné náklady. 

V rámci diskusie došlo k dohode, ktorú p. Franc akceptoval a s ktorou vyslovil výslovný 

súhlas pred všetkými prítomnými. Bolo dohodnuté, že namiesto pôvodne požadovanej sumy 

12500,- € je ochotný akceptovať ako požadovanú náhradu sumu, ktorú mesto Žilina vynaloží 

v priemere na jeden mostík v rámci danej stavby. Poslanec Pažický preto v pondelok 

predloží na rokovaní mestského zastupiteľstva k tomuto bodu pozmeňujúci návrh v znení, že 

p. Franc požaduje od mesta odkúpenie jeho mostíka za cenu, ktorá zodpovedá priemernej 

cene rozpočtových nákladov na 1 ks mostíka, ktoré bude mesto Žilina budovať 

k rodinným domom v rámci danej stavby. 

Odpovedi na otázku poslanca Pažického, či v prípade odkúpenia mostíka mestom Žilina 

nebude  namietať voči pripravovanej stavbe rekonštrukcie potoka Brodnianka vrátane 

posunutia koryta potoka a rozšírenia komunikácie, sa p. Franc vyhol. Poslanec Púček 

uviedol, že teraz sa bavíme o odkúpení mostíka a iné okolnosti nateraz netreba riešiť. 

P.Franc sa následne poďakoval a zasadnutie výboru opustil. 

V ďalšej časti zasadnutia výboru Ing. Olexová predložila poslancom požiadavku, ktorú mala 

už vopred odkomunikovanú – čo sa týka formálnej stránky žiadosti -  s poslancom Púčkom. 

Žiada ako účastník stavby „Žilina-Brodno - Úprava toku Brodnianka“ o umožnenie vystúpiť 

na pôde mestského zastupiteľstva s príspevkom k bodu programu č. 3 Nakladanie s 

majetkom - vo veci odkúpenia mostíka vo vlastníctve p. Ladislava Franca mestom Žilina. 

Žiadosť po konzultácii s poslancom Púčkom doplnila o odôvodnenie spočívajúce v tom, že 

jej príspevok môže ozrejmiť a upresniť poslaneckému zboru niektoré skutočnosti, týkajúce sa 
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predmetnej stavby, s ktorými bezprostredne súvisí aj rozhodovanie o mostíku p. Franca. Na 

otázku prítomných poslancov, čo bližšie bude predmetom jej vystúpenia, odmietla odpovedať 

s tým, že podstata je uvedená v žiadosti a v pondelok sa všetko dozvedia v rámci jej 

vystúpenia, pokiaľ jej to poslanci hlasovaním umožnia. Rokovanie výboru následne Ing. 

Olexová opustila. 

V ďalšej časti sa poslanci venovali požiadavke Ing. M.Krajčiovej, ktorá požiadala, aby bol na 

pondelkové rokovanie zastupiteľstva ako doplňujúci bod programu predložená aj jej 

požiadavka na zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu k pozemkom 

v Budatíne. Výsledkom pomerne zdĺhavej debaty bola dohoda, že poslankyňa Talafová bude 

kontaktovať p.Krajčiovú s otázkou, či  trvá na svojej požiadavke riešiť túto záležitosť na 

pondelkom zastupiteľstve, alebo s požiadavkou počká do aprílového zastupiteľstva tak, ako 

to bolo dohodnuté napr. aj na Komisii dopravy a komunálnych služieb. Podľa vyjadrenia Ing. 

Krajčiovej bude následne zvolený ďalší postup. 

V ďalšej časti zasadnutia sa poslanci venovali niektorým aktuálnym témam vo volebnom 

obvode č.8.  

Na záver poslanec Pažický poďakoval kolegom za účasť, konštruktívny priebeh a zasadnutie 

výboru  ukončil. 

 

 

 

 

V Žiline, dňa 15. 02. 2018 

 

 

predseda výboru:      sekretár výboru: 

...........................      ................................ 

Ing. Ján Pažický      Mgr. Emília Talafová 

 

 

člen výboru: 

.............................. 

Ján Púček  

 

 


